
सवा�त उदार ,सवा�त�माशील  ,अ�लाह�यानावाने 

तो �याने �वग� आ�ण धरती चा  नमा�ण केला जेणेक#न  

आप�याला पर�परांशी सव&'तम अचारासाठ) �पधा� करता येत े

हज फंड ऑफ इं.डया™ 

)झकात फ2डशेन ऑफ इं.डयाचे एक एकक - न5दणीकृत 7�ट( 

कोण'याह: वेळी जगातील सव� मसुलमान कधीच एक= हाजी नसतात .नेहमीच काह:  नवडक थोड ेहज 

करतात  हे अ�लाह�या  नयमाला अनसु#न आहे .अशा आहे क@ आपण 'या " नवडक काह:ं "पकै@ 

बनDयाचा सकारा'मक Eय'न कराल. 

HFI आप�या हज साठ) आवIयक बचत करDयाची मलुभतू धाLम�क गरज पणू� करDयासाठ) Eय'नशील 

आहे आ�ण ह:ई बचत त ेपNव= Oरबा मPुत सरु�ेत सरंQ�त ठेवतात. 

हज खच� वष� दार वष� वाढत चालले आहेत .साधारणपणे ,एका मसुलमानाला हज साठ) बचत करDयासाठ) 

समुारे सात त ेआठ वष� लागतात .Uया काळात ,आपण भारतीय मसुलमान वारंवार अ नयLमत पणे आ�ण 

पारंपाOरक Oर'या बचत करतो .आप�या पकै@ अनेक जणांना वाटत ेक@ गाडी खाल: ,उशीत ,मडPयात Vकंवा 

बँके�या लॉकर मYये ठेवलेले पसेै सरुQ�त असतात आ�ण फPत अशाच बचत पZती Oरबा मPुत असतात. 

आप�यापकै@ बहुतांश लोकानंा परंपरागत बँVकंग Eणा�यांमYये ह: बचत ठेवणे आवडत नाह: जेणेक#न 

आपल: पNव= बचत शOरया मYये विज�त \याज आधाOरत \यापाOरक उप]मांसाठ) वापरल: जाणार नाह: .

तथाNप ,आज�या आध ुनक काळात ,बँके \य तOरPत इतर कुठ�याह: ^ठकाणी Uया बचतीची सरुQ�तता 

खा=ीशीर नाह:  .हा एक Nवरोधाभास आहे. 

हज बचत सामािजक उारासाठ� सम�प�त 

जर आ_ह: हज साठ) सं̀ चत सव� वयिPतक रPकमा एकa=त के�या तर आ_हला असे ^दसनू येत ेक@ एक 

मोठ) रPकम साठून राहत ेआ�ण 'यातनू कुठलाह: आ`थ�क उप]म  नमा�ण होत नाह: .हे इ�लामी 

व'ृती�या NवbZ आहे .तसेच ,आपल: जमीन आ�ण मालम'ता Nवकून हज साठ) पसेै गोळा करDयाची Eथा 

आहे .Uयाचा सZुा उपयोग आ`थ�क वZृी Vकंवा Lम�लात योगदान होत नाह:. 

हज फंड of इं�डया �या सम�येच एक सोयी�कर उ"तर घेऊन आले आहेत ,)या पती मळेु आपले प,ुय 

व.ध�त होईल हज साठ� बचत करता करता. त ेएका सेवा एजcसी Eमाणे काय� करतात जेणेक#न आपल: 

पDुया कामा�साठ)ची ह: बचत सरुQ�त राखDयास मदत होत े.Uया सेवेने कायdयाची कसोट: पार केल: आहे. 



कुठलाह: भारतीय मसुलमान 'याची Vकंवा  तचे हज खात े HFI कड ेकाढू शकतो .हज खा'यात हजारां�या 

पट:ने कधीह: रPकम भारता येत े.जसे क@  ,1,000 ,2,000 ,3,000 ,4,000 ,5,000 , इ ... .Vकंवा अ`धक 

Uयात वरची मया�दा नाह: .आपण आप�या ह\या तवेkया Vकlट: भ# शकता आ�ण आपण हे आपण 

आप�याला सोयी�कर असेल त\ेहां क# शकता. 

हज फंड ऑफ इं�डया म3ये भरणा करणे. 

आप�याला आप�या पशैाचंा एकतर बँक mाnट Vकंवा एक "A/C पेयी "चेक "हज फंड ऑफ इं.डया खात े

]   .603020110000239 ," बँक ऑफ इं.डया"�या नावे Lलहून देशभरातील कुठ�याह: "बँक ऑफ 

इं.डया"�या कुठ�याह: शाखते जमा क# शकता. 

आपण आपले सपंणू� नाव ,प'ता आ�ण फोन ]मांक ,जर अस�यास ,mाnट/चेक�या मग Lल^हणे आवIयक 

आहे .कृपया mाnट/चेक�या दोन E त काढा .असे के�यानतंर ,खात ेउघडDया�या फॉम� )HFI- A (भरा आ�ण 

�पीड पो�ट Vकंवा न5दणीकृत पो�ट माYयमातनू आपला mाnट Vकंवा चेक छायाEतींसह खाल:ल प''यावर 

पाठवा  :CEO , हज फंड ऑफ इं�डया  ,CISRS हाउस  ,14 जंगपरुा बी ,मथुरा रोड ,नवी @दBलC 110014 

हज फंड ऑफ इं�डया मधून पसेै काढणे: 

आपण हजला जात असताना ,आप�या खा'यातनू पसेै काढणे ,फारच सोपे आहे. 

आपण पो�टानी Vकंवा �वतः फॉम� HFI-B मधील आपला अज� आ_हाला पाठवणे आवIयक आहे .आ_ह: 

आप�या नावानेVकंवा हज सLमती�या नावाने Vकंवा आप�या Eवास एजटं�या नावाने चेक Vकंवा पे ऑड�र 

जार: क# .त ेआप�या  नवडीवर आहे .तो �पीड पो�ट Vकंवा न5दणीकृत पो�टनी त_ुहाला पाठNवला जाईल 

Vकंवा आपण �वतः येऊन तो घेऊ शकता. 

हज फंड ऑफ इं�डयाचा वापर समाजाIया फायJयासाठ�: 

HFIकड ेएक भMकम ah'Shari सBलागार सSमती आहे) सपंणू� सचूी पहा ( जी आ`थ�क बाबींवर स�ला 

देत ेआ�ण देखरेख करत े.ते  Shari'ah माग�दश�क त''वांचे बरहुकूम बहुअगंी गंतुवणूक Eक�पांना ल�य 

करतात. 

हज फंड ऑफ इं.डयाचा काह: भाग गर:ब मसुलमानांना अ�पकाल:न माय]ो फायनाcस कज� बटवडा 

करDयासाठ) केला जातो .उदाहरणाथ� ,एक Oर�ा चालक एक Oर�ा खरेद: करतो ) 'या�या मालकाला 

दररोज Oर�ा भाड ेदेDयाऐवजी .('या�या बचतीतनू तो त ेकज� ) aबना \याज (सहा म^हcयां�या 

कालावधीत ,हज फंड ऑफ इं.डयाला परत करतो. 



'यामळेु सहा म^हcयां�या आत कजा�ची रPकम Oर�ाचालकाला आ`थ�क�l�या स�म क#न परत येत.े 

तसेच ,Uया ठेवींवर  ,HFI , आप�या ठेवीदारां�या वतीने आप�या पालक स�ंथेला ,_हणजेच जकात 

फाउंडशेन ऑफ इं.डयाला जकात भरत.े 

खातधेारकांना HFI ठेवीदारा�ंया खा'यांमधून गोळा केले�या जकातdवारे परुवले�या ल�णीय सामािजक 

सेवांशी जुडDयाचे समाधान Lमळेत े.Uया रPकमेचा वापर जकात फाउंडशेन ऑफ इं.डया�या माYयमातनू ,

 न^द�lट कुरा�णक �ेDयानसुार गरजंचूी मदत करDयासाठ) केला जातो. 

Uयामळेु ,हज बचतीची पNव=ता वाढत ेआ�ण आप�याला हज करDयाच ेइंशाअ�लाह अ`धक मोठे पDुय 

Eा�त होईल .कोण'याह: पOरि�थतीत  , " समदुाय \यPती पे�ा जा�त मह'वाचा आहे  " - हा हज�या अ`धक 

महान उ�ेIय - पया�तपणे आप�यासाठ) Uयापढु:ल आयlुयात उ�च पद�थळ राखDयाची सेवा परुवतो. 

HFI भारतीय मसुलमांना लहान वयातच त ेEौढ होताच तीथ�या=से जाDयाहेत ूबचत सbु करDयास 

Eो'सा^हत करत े भारतीय मसुलमान समाजातील सव� भाग अLभमानाने उभे राहतात जे\हां त े HFI कड े

इि�छत तीथ�या=हेेत ू)आजम-ए -हज (खातधेारक बनतात. 

इ तहास सांगतो ,क@ :हज अथ�\यव�था :भरभराट:चे एक �ोत आहे .आज�या जाग तक अथ�\यव�थेत ,

हजशी  नगडीत कौश�ये - जर म'ुस�ीपणे वापरल: तर  - सामािजक उZाराचे एक �ोत सZुा बन ूशकत.े 

HFI अनेक उदाहरणांपकै@एक आहे क@ कसे आज�या आध ुनक जगात इ�लाLमक Lशकवणींना राबNवता 

येत े,आ�ण एकदा राबNव�यावर ,त ेकसे \यPती आ�ण तसेच समाजासाठ) उपयोगी आ�ण फायदेशीर होऊ 

शकतात. 

हज फंडाचे तपशील: 

उद� ू:हज फंडाची धोरणे येथ ेिPलक करा < 

इंTजी :हज फंडाची धोरणे येथे िPलक करा < 

हज फंड ऑफ इं�डया खात ेकसे काढायचे: 

कृपया डाउनलोडकरा आ�ण आमचा 'खातउेघडDयाचा फॉम� भरा 'जो उपल�ध आहे इथे < . फॉम� भरा 

आ�ण to �पीड पोसत Vकंवा न5दणीकृत पो�टाने सचूीबZ प''यावर पाठवा .आपला चेक Vकंवा बँक mाnट 

बँक ऑफ इं.डया�या कुठ�याह: शाखेत जमा करावा लागेल  .सव� शाखाचंी एक सचूी Lमळेल येथे िPलक 

<क#न 



*' हज फंड ऑफ इं.डया 'Wेडमाक�  केलेल ंआहे भारतीय 7ेडमाक�  अ`ध नयमा अतंग�त. 

EIन ?कृपया ईमेल करा org.zakatindia@hajfundofindia 

)अपडटेेड 4/10(  

 

“भारतीय हज सSमतीहज फंड ऑफ इं�डया�या नावाने ,एक वागले एकक चालNवDया�या क�पनेचे �वागत 

करत े,समाजा�या फायdयासाठ) आ�ण इि�छत तीथ�या=�ेया बचतीच ेपNव= Oरबा मPुत सरं�ण 

करDयासाठ) ...”  

"Uया योजनेला Eेस आ�ण इलेP7ो नक Lम.डया dवारा Nव�ततृ ELसZी dयायला हवी". 

हज फंड ऑफ इं.डया™ 

)प=  GEN/2010/1055 , ^दनांक 22 . एNEल ,2010(  


